
Zápis z 23. plenárního zasedání 

Rady NP České Švýcarsko 

ze dne 23.6.2017 
 

Přítomni dle prezenční listiny: 

Členové Rady NP: 

Dietrich Butter    - NLP-Verwaltung Sächsische Schweiz 

Jaroslav Červený   - ČZU, LF Praha 

Libor Hort    - VÚKOZ v.v.i. 

Marek Kny    - Obec Jetřichovice 

Petr Kočka    - Geocaching 

Jan Kolář    - Město Krásná Lípa (zástup za Z. Linharta) 

Ladislava Kotková   - Obec Janov 

Petr Kříž    - AOPK ČR – RP Správa CHKO České středohoří 

Helena Křížková   - Obec Růžová 

Karel Kubát    - UJEP,PřF 

Martin Kučera    - KČT 

Zdeněk Pánek    - Obec Hřensko 

Jindřiška Rejzková   - Obec Staré Křečany (zástup za F. Moravce) 

Tomáš Rothröckl   - Správa NP Podyjí 

Zdeněk Růžek    - Lesy ČR s.ú., KŘ Teplice 

Božena Valentová   - Český horolezecký svaz 

Jitka Voglová    - Obec Srbská Kamenice 

 

 

Za správu NP přítomni: Pavel Benda, Jan Drozd, Jana Holešinská, Handrij Härtel, Richard 

Nagel,Tomáš Salov,Jakub Šafránek, Kateřina Kudlová 

Hosté: Martin Bílý (MŽP), Romana Kořínková (České Švýcarsko,o.p.s), Jan Rejzek (MŽP), Dana 

Štefáčková (České Švýcarsko,o.p.s), Alena Vopálková (MŽP)  

Zápisu bylo dle archivačního a skartačního plánu SNPČŠ přiděleno č.j. SNPCS 03076/2017 

  



Průběh jednání: 

Zahájení  (10:12 – 10:21) 

 Na úvod zasedání Rady NP byla promítnuta filmová „znělka“ národních parků České 

republiky. 

 P. Benda přivítal všechny přítomné a zdůraznil, že toto jednání Rady NP bylo svoláno 

mimořádně z důvodu informování členů Rady NP o novinkách vyplývajících z novely 

zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny ČR, která vstoupila v platnost 

1.června; zároveň omluvil nepřítomnost pana ministra Brabce, který se s ohledem na 

své pracovní zaneprázdnění nemůže dnešního jednání zúčastnit, přestože svou 

účast předběžně přislíbil; p. Benda zároveň poděkoval všem členům Rady NP, kteří 

se dnes před zasedáním zúčastnili slavnostního otevření nové učebny pro 

ekologickou výchovu v areálu u Správy NP v Krásné Lípě. 

 Předseda Rady NP L.Hort také přivítal přítomné členy Rady NP, hosty a zástupce 

Správy NP České Švýcarsko a zároveň informoval, že v okamžiku zahájení Rady NP 

bylo přítomno celkem 15 členů Rady NP z celkového počtu 28 členů a Rada NP je 

tedy usnášeníschopná. 

 L. Hort navrhl K. Kudlovou  jako zapisovatelku a H. Křížkovou a M. Kučeru jako 

ověřovatele zápisu z dnešního jednání Rady a dal o tomto návrhu hlasovat (PRO: 14, 

PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 1, návrh byl přijat). 

 L. Hort představil návrh programu jednání Rady a vyzval přítomné členy Rady  

k jeho případnému doplnění. Jelikož nikdo z radních nevznesl k programu žádnou 

připomínku, dal předseda Rady o návrhu programu hlasovat (PRO: 15, PROTI:0, 

ZDRŽEL SE: 0, návrh byl přijat). 

Změny v radě NP  (10:21 – 10:23) 

 P. Benda krátce informoval o změnách v Radě NP: členem Rady NP nově nebude 

zástupce MŽP, stejně jako je tomu v radách ostatních národních parků v ČR, 

nicméně zástupci MŽP se budou jednání Rady NP dále účastnit jako hosté; P. Benda 

dále informoval, že Ústecký kraj dosud nenominoval svého zástupce do Rady NP, 

přestože Správa NP zaslala oficiální žádost p. hejtmanovi o jmenování člena Rady 

NP; P. Benda dále informoval o smutné události, kterou bylo začátkem tohoto roku 

úmrtí dlouholetého člena Rady NP p. Vaněčka (členem Rady NP byl od roku 2008) a 

zároveň vyzval všechny přítomné k uctění jeho památky symbolickou minutou ticha.     

Informace k novele Zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny (10:23 - 11:28) 

 A. Vopálková seznámila všechny zúčastněné se změnami týkajícími se fungování 

našich národních parků, především NP České Švýcarsko, které vyplývají s přijaté 

novely Zákona č. 114 /1992 Sb. (podrobněji viz prezentace) 

 Pozn.: V 10:49 dorazil na jednání J. Červený. Od této chvíle bylo přítomno 16 členů 

Rady NP. 

 Po ukončení prezentace se H.Křížková dotázala, jak to bude s výkupem pozemku od 

Správy NP v Kamenické Stráni po přijetí novely, neboť novela říká, že pozemky 

v majetku Správy NP nelze zcizit; A.Vopálková, P.Benda a J.Holešinská objasnili, že 

v tomto případě se jedná o jiný případ, neboť zmíněný pozemek leží na území CHKO 

Labské pískovce, byť je v majetku Správy NP, a dané ustanovení zákona se na něj 

tedy nevztahuje 



 K.Kolář se dotázal, jak bude ošetřeno vyvážené postavení obcí v Radě NP, neboť dle 

novely nemá Správa NP, na rozdíl od dříve platné právní úpravy, povinnost 

dohodnout všechny důležité a strategické dokumenty se zástupci obcí a krajů 

delegovanými do Rady NP, ale s celou Radou NP, čímž se pozice obcí oslabí; A. 

Vopálková odpověděla, že dle jejího názoru Rada NP není obdobou např. 

zastupitelstva města a nemělo by tedy docházet k boji „opozice“ s „koalicí“, ale spíš 

k hledání všeobecného konsenzu; navíc obce mají ze své pozice i další možnosti, jak 

ovlivňovat dění v NP (jsou dotčenými subjekty při vydávání opatření obecné povahy, 

jsou vlastníky pozemků a nemovitostí na území NP); A. Vopálková dále připomněla, 

že pokud nedojde v Radě NP k dohodě, rozhoduje MŽP, které musí své rozhodnutí 

velmi dobře zdůvodnit a obhájit. 

 B.Valentová se dotázala, jakým způsobem bude po novele v NP ošetřeno 

provozování horolezectví. A. Vopálková odpověděla, že v případě povolování nějaké 

ze zákona zakázané činnosti existuje několik možností, jak tak učinit: vyhrazení 

z moci úřední (tj. v daném místě zákaz neplatí pro nikoho), udělení výjimky (na 

základě žádosti) pro určitý subjekt nebo udělení výjimky (na základě žádosti) formou 

opatření obecné povahy pro blíže neurčený počet osob; A. Vopálková doporučuje 

třetí z uvedených možností. 

Dopady novely Zákona č.114/1992 Sb., na fungování Správy NP ČŠ (11:28 – 11:30) 

 p. Benda zdůraznil, že novela má a bude mít velmi významný dopad na fungování 

Správy NP a na péči o území NP. Od 1.6.2017 je Správa NP pověřena výkonem 

státní správy také na území CHKO Labské pískovce, což v praxi znamená, že Správa 

CHKO Labské pískovce zanikla a na Správu NP přechází od AOPK ČR - 

Regionálního pracoviště Ústecko, pět zaměstnanců. Dochází tak výraznému nárůstu 

administrativy a bude potřeba dořešit zodpovědnost a působnost zaměstnanců a 

jednotlivých útvarů Správy NP, aby byl zaručen bezproblémový chod organizace a 

výkon státní správy. Pro běžného občana by se však nemělo téměř nic změnit, neboť 

i do budoucna zůstanou zachována pracoviště jak v Krásné Lípě, tak v Děčíně 

(bývalé sídlo Správy CHKO). Další významnou změnou bude od 1.1.2018 změna 

ekonomického a právního modelu Správy NP, neboť Správa NP bude nově 

příspěvkovou organizací MŽP (v současné době je organizační složkou státu). Změní 

se tedy např. IČ organizace, bude potřeba předělávat všechny smlouvy apod.                                                                           

Úprava řídících dokumentů Rady NP  (11:30 – 11:33) 

 L. Hort vyzval přítomné členy Rady NP, aby vznesli své připomínky k navrženým 

úpravám řídících dokumentů (Organizační řád, Jednací řád, Statut). 

 R. Nagel připomněl, že v článku I. Statutu Rady NP byl v souladu s přijatou novelou 

Zákona č. 114/1992 Sb. podrobněji rozepsán účel a poslání Rady NP a dále bylo 

doplněno ustanovení, které říká, že Správa NP konzultuje s Radou NP vydání a 

změny návštěvního řádu. 

 Vzhledem k tomu, že nikdo ze členů Rady NP neměl k návrhům žádné připomínky, 

nechal L. Hort o návrzích souhrnně hlasovat (PRO: 16, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0, 

návrhy změn byly přijaty). 

 

 



Informace o přípravě vědecké rady pro Českosaské Švýcarsko (11:33 – 11:37) 

 H. Härtel informoval o přípravě vědecké rady pro Českosaské Švýcarsko a krátce 

zrekapituloval dosavadní aktivity v této oblasti: v roce 2015 vznikla na úrovni ředitelů 

příslušných odborů českého a saského ministerstva pro životní prostředí idea 

společné vědecké rady, kterou začaly následně připravovat správy obou národních 

parků a CHKO. V letošním roce byla dokončena všechna jednání a předpokládá se, 

že na přelomu let 2017 a 2018 dojde k prvnímu jednání této rady. Předpokládá se, že 

předseda vědecké rady bude zároveň členem Rady NP a že dojde k integraci 

některých stávajících odborných a konzultačních pracovních skupin při Radě NP do 

vědecké rady. 

Evaluace Národního parku České Švýcarsko (11:37 – 11:41) 

 M. Bílý krátce seznámil s přítomné s projektem tzv. evaluace NP České Švýcarsko, 

který probíhal v prvním čtvrtletí tohoto roku a který mj. hodnotil silné a slabé stránky 

Správy NP. Výsledky evaluace má již MŽP k dispozici a prostřednictvím ředitele 

Správy NP je poskytne primárně zástupcům všech obcí z regionu NP, případně i 

dalším zájemcům z řad členů Rady NP. Obecně lze říci, že NP České Švýcarsko 

vyšel z procesu evaluace velmi dobře. M. Bílý zároveň poděkoval všem 

stakeholderům zastoupeným v Radě NP za jejich aktivní přístup během evaluace. 

Reevaluace přeshraniční spolupráce (11:41 – 11:43) 

 H. Härtel krátce informoval o tzv. recertifikaci kvality přeshraniční spolupráce v rámci 

programu Europarc Federation „Transboundary Parks“. Správy NP České a Saské 

Švýcarsko a CHKO Labské pískovce vyplnili společně dotazník a žádost o 

recertifikaci, které zaslaly na ústředí  Europarc Federation. Na základě této žádosti 

navštívil koncem března letošního roku Českosaské Švýcarsko expert Europarc 

federation p. Kari Lahti z Finska, který se v rámci své třídenní mise seznámil 

s problematikou přeshraniční spolupráce, včetně konkrétních ukázek společných 

projektů v terénu. Věříme, že na základě jeho reportu z této mise obhájíme náš 

diplom přeshraniční spolupráce, který by nám měl být předán v rámci výročního 

zasedání Europarc Federation v září t.r. v Portugalsku. 

 Pozn.: V 11:43 dorazil na jednání T. Rothröckl. Od této chvíle bylo přítomno 17 členů 

Rady NP. 

Různé a závěrečná diskuse (11:43 – 12:00) 

 Z. Pánek informoval o novinkách v obci Hřensko: v nejbližších dnech bude zahájena 

oprava tzv. galerií v Divoké soutěsce (obec získala dotaci z OPŽP ve výši 9,5 milionů 

Kč) – během opravy bude uzavřen přístup do Divoké soutěsky od Mezní Louky a 

lodičky budou jezdit obousměrně z dolního přístaviště za cenu jedné jízdy; oprava 

potrvá cca 5 měsíců; obec také vybuduje nový odpočinkový altán u přístupiové cesty 

k dolnímu přístavišti v Edmundově soutěsce v místě původní historické stavby, jejíž 

podoba se však bohužel nedochovala; dále bude upraveno úložiště lodí 

v Edmundově soutěsce; obec se také dohodla s firmou ČEZ na výměně trafostanice 

na Mezné a na svedení elektrického vedení v této lokalitě pod zem, stejně tak budou 

do země zapuštěny také kontejnery na tříděný odpad; Z Pánek dále informoval o 

zřízení nového infocentra v Edmundově soutěsce a o rostoucím počtu návštěvníků 



v soutěskách (vloni  cca 300 tisíc, v letošním roce zatím nárůst o cca 20 tisíc oproti 

stejnému období loňského roku). 

 H. Křížková informovala o vypsání veřejné finanční sbírky na výstavbu rozhledny na 

Pastevním vrchu a vyzvala přítomné, aby do sbírky přispěli. 

 M. Bílý informoval o přípravě výzvy pro obce z regionů NP v rámci národního 

programu SFŽP; výzva bude vypsána pravděpodobně v polovině července; došlo 

k navýšení objemu finančních prostředků na dvounásobek: 50 milionů Kč je určeno 

na kofinancování projektů z OPŽP, 50 milionů Kč je určeno na vlastní projekty. M.Bílý 

poděkoval J. Kolářovi a P. Bendovi za zaslané podněty a připomínky k tomuto 

programu.  

Závěr (12:00 – 12:02) 

 P. Benda avizoval, že Správa NP začne v nejbližší době ve spolupráci s MŽP 

připravovat veškeré podklady a materiály vyplývající z novely zákona o ochraně 

přírody a krajiny (návrh nové zonace, návrh klidových území, návštěvní řád, zásady 

péče o NP apod.) a následně začne s jejich projednáváním se členy Rady NP i 

dalšími subjekty.  

 L. Hort  a P. Benda závěrem poděkovali všem za účast na dnešním zasedání. 

 

V Krásné Lípě dne 30.6.2017 

Zapsala: 

Kateřina Kudlová …………………………………………. 

 

Ověřili:  

Helena Křížková ………………………………………….. 

Martin Kučera ……………………………………………… 

 

 


